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1 Indledning 

De nationale test omfatter følgende test: 

• Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse 

• Matematik 3. og 6. klasse 

• Engelsk 7. klasse 

• Geografi 8. klasse 

• Biologi 8. klasse 

• Fysik/kemi 8. klasse 

• Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 

 

1.1 Om denne vejledning 

Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. 
Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperi-
ode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid 
afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles 
løbende for at optimere brugervenligheden.  
 
Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste 
brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny ’knap’, som du ikke tidligere har stif-
tet bekendtskab med.  
 
Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen.  

1.2 Obligatoriske og frivillige test 

Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra 
testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge 
at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. 
 
Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-
ode, er nøjagtig de samme.  
 
Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obli-
gatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klasse-
trin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve).  
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Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligato-
risk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig 
basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin 
skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. Folkeskoler kan benytte te-
stene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. 

De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om 
efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage 
hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. 

Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klasse-
trinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. 
For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige 
testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage 
den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de 
frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i 
den frivillige testperiode. 

Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperi-
ode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan 
resultaterne bruges til at følge elevernes udvikling. Da testene er adaptive, vil eleverne 
normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang.  
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1.3 Målgruppe 

Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsy-
stemet. Det vil typisk være: 
 
 

Målgruppe 

 

Rolle 

 

Relevante afsnit 

 
Administrativ  
medarbejder 
 

 
• Opdatere skolens administrative system 

 

 
Forberedelse 

 
UNI•Login-
brugeradministrator 
 

 
• Opdatere elevers og medarbejderes 

UNI•Login 
• Markere rettighed for skolens testadmini-

strator 
• Markere rettighed for skolens leder 

 

 
Forberedelse 

 
It-ansvarlig 
 

 
• Ansvarlig for skolens computere, lokalnet-

værk og internetforbindelse 
 

 
Forberedelse 

 
Testadministrator 

 
• Opdatere lærernes rettigheder til booking, 

testafvikling og til at se testresultater. 
 

 
Forberedelse 

 
Leder 

 
• Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske 

test) 
• Gennemsyn af skolens testresultater  
• Opfølgning på testresultater 
 

 
Forberedelse 
Testresultater 

 
 
Lærer 

 
• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 
• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 
tildele midlertidigt kodeord) 

• Gennemsyn af testresultater  
• Gennemsyn af testresultater til hjemmet  
• Opfølgning på testresultater 

 

 
Booking 
Testafvikling 
Testresultater 
 

Pædagoger og tek-
nisk administrativt 
personale 

• Booking af test (test – tidspunkt – elever) 
• Afvikling af test (aktivere elevers testad-

gang – tildele elever pause, forlænge tid, 
tildele midlertidigt kodeord) 

 

Booking 
Testafvikling 
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1.4 Support 

Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. 
Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på 
http://www.stil.dk/testsupport 
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2 Forberedelse 

2.1 Om UNI•Login 

 
Alle skolens medarbejdere og elever, som skal arbejde med testsystemet, skal have et 
personligt UNI•Login. Har skolen ikke UNI•Login i forvejen, skal skolen være opmærk-
som på, at tilmelding til UNI•Login, import og evt. brugeroprettelser administrativt kan 
tage flere dage, og det anbefales derfor at påbegynde denne proces i god tid. 
 
Vejledninger til UNI•Login brugeradministration kan findes via  
http://www.stil.dk/It-og-administration/Brugere-og-adgangsstyring 
 
I forbindelse med skolens forberedelse til brug af testsystemet er der nogle ting, skolen 
skal sikre: 
 

• Skolens administrative system skal være opdateret med alle medarbejdere og 

elevers oplysninger, herunder navn, cpr-nummer og for elever desuden klasse-

betegnelse og klassetrin. 

• Importen af stamdata fra skolens administrative system til UNI•Login skal være 

opdateret senest to dage før booking. Derved sikres, at testsystemet modtager 

aktuelle data om alle skolens elever og medarbejdere. På nogle skoler sker den-

ne opdatering automatisk hver nat.  

 

• Alle brugere skal være identificerede i UNI•Login brugeradministrationen.  

• Medarbejdere, der skal have adgang til testresultater, skal have brugertypen 

’Lærer’ i UNI•Login brugeradministrationen. 

• Elever, der er tilknyttet flere skoler, skal i UNI•Login brugeradministrationen 

være primært tilknyttet den skole, der skal booke eleven. 

• Mindst én medarbejder på skolen skal fungere som testadministrator med ad-

gang til at redigere de enkelte medarbejderes rettigheder til booking eller afvik-

ling af test eller til at se de enkelte elevers testresultater. Testadministratorer 

markeres i UNI•Login brugeradministrationen (rettigheden ’Eval.adm’). 

• Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse skal have adgang til at se 

testresultater på lederniveau og administrere fritagelser. Medlemmer af skole-

ledelsen markeres i UNI•Login (rettigheden ’Inst.ledelse’). 
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Klassetrin for specialklasseelever 
Testsystemet er indrettet således, at en elev tager testen i forhold til det klassetrin, ele-
ven er indskrevet på i det skoleadministrative system. 
 
Booke elever der er organiseret i hold 
Testsystemet håndterer elever, der i UNI•Login brugeradministrationen er tilknyttet 
hold. Dette kan være en fordel, når man ønsker at organisere elever på tværs af klasser 
eller klassetrin. Et eksempel på holddannelse kan være at organisere elever på tværs af 
klasser og klassetrin i forbindelse med booking til frivillige test – fx dansk som andet-
sprog - hvor elever kan bookes til en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, 
men også på klassetrinnet over og under.  
 

2.2 Om computere, lokalnetværk og internetforbindelse 

For at benytte testsystemet er der en række tekniske krav til skolens it-kapacitet, hvad 
angår hardware, software og internetforbindelse, herunder krav til lokalnetværket. 
 
Helt grundlæggende kræves der ved afvikling af test én computer per elev, plus en com-
puter til den tilsynsførende lærer. Det skal så vidt muligt sikres, at eleverne ikke kan se 
hinandens skærme. Alle computerne skal være på internettet. 

 

2.2.1 Computere 

Kravene til elev-maskinernes operativsystem og hardware: 

Operativsystem 

Microsoft Windows 
Apple Mac OS 
 
Opgaverne i de nationale test ligner almindelige websider i størrelse og kompleksitet. 
Der kan dog indgå enkelte emner, som afvikles med mere teknisk krævende multimedia.  
 
Kravene til elevmaskinernes opsætning: 
Software/opsætning Krav 

Browser Internet Explorer 9 eller højere 
Firefox 18 eller højere 
Safari 6.1 eller højere 
Chrome 23 eller højere 

Skærmopløsning og farvedybde 1024x768 og 24bit eller højere 
Session Skal kunne etableres 
Cookies Skal accepteres under sessionen 
Javascript Version 1.3 eller højere 
Popup-vinduer Elevens test åbner i et nyt popup-vindue, som ikke 

må blokeres. 
 
Det anbefales desuden at sikre, at elevmaskinerne ikke kører programmer, som er 
unødvendige for testen. Det gælder i særdeleshed skadelig software som virus, men det 
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gælder også andre programmer eller processer, som kan lægge beslag på dele af maski-
nens ydeevne eller på internetforbindelsens båndbredde i tidsrummet for testen.  
 
Det anbefales, at man holder maskinernes operativsystemer og antivirusprogrammer 
opdaterede, og at man så vidt muligt minimerer risikoen for, at større opdateringer sæt-
tes i gang automatisk umiddelbart før eller under testen. 
 

2.2.2 Lokalnetværk og internetforbindelse 

Minimumskravet til internetforbindelsens båndbredde er ”antal maskiner” x 50 kb/s i 
downloadhastighed og ”antal maskiner” x 5 kb/s i uploadhastighed. Det giver anledning 
til følgende oversigt: 
 

Antal elever Minimum download Minimum upload 

10 500 kb/s 50 kb/s 
20 1 Mb/s 100 kb/s 
30 1.5 Mb/s 150 kb/s 
40 2 Mb/s 200 kb/s 
50 2.5 Mb/s 250 kb/s 

 
Ovenstående krav til hastighed indebærer, at den angivne båndbredde skal være til rå-
dighed for testdeltagerne under hele testen. Det er altså ikke i sig selv nok, hvis forbin-
delsens tekniske specifikationer lever op til den i oversigten angivne hastighed. Det skal 
også sikres, at båndbredden reelt er til rådighed. 
 
Det kan derfor være nødvendigt enten helt at udelukke andre fra at benytte internetfor-
bindelsen i samme tidsrum eller at træffe trafikstyrende foranstaltninger, som sikrer, at 
alle testdeltagerne har adgang til den nødvendige båndbredde under hele testen. 
 
Ud over kravet om båndbredde skal alle hardware-komponenter, som indgår i skolens 
lokalnetværk eller internetforbindelse, kunne håndtere det nødvendige antal samtidige 
brugere (sideløbende sessioner). Antallet af samtidige brugere, der kan håndteres af 
skolens netværk, kan sætte en begrænsning for, hvor mange af skolens elever der kan 
afvikle test samtidigt uden at opleve problemer.  
 
Hvis skolen kan afvikle test med 1-3 klasser samtidigt uden problemer og pludselig ople-
ver problemer, når 4 eller 5 klasser for første gang afvikler test samtidigt, så kan det 
være et tegn på, at man har ramt en begrænsning i antallet af samtidige brugere. 
 
Mulige begrænsninger i netværket ved afvikling af test: 
 

� Båndbredde (up/down) 
� Antallet af samtidige brugere 

Generelt kan man sige, at hvis et givent antal elever kan surfe på internettet samtidigt 
uden at opleve symptomer på flaskehalse (lange svartider eller forespørgsler, der giver 
timeout), så bør det samme antal elever også kunne afvikle test fra det samme netværk. 
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2.3 Om brugerrettigheder 

Testadministrator administrerer medarbejdernes adgang til følgende funktioner: 

• Booking (adgang til at booke alle test for alle elever)  

• Testafvikling (adgang til at afvikle alle test for alle elever) 

• Lærers adgang til elevernes testresultater (giver adgang til at se testresultater 
for en konkret elev i en konkret test). Lærere skal som udgangspunkt kun tildeles 
adgang til at se testresultater for sine egne elever i det fag, læreren underviser i.   

Hvis testadministratoren skal kunne se testresultater på elevniveau, skal testadministra-
toren først tildele sig selv de nødvendige rettigheder. 
 
Alle nye medarbejdere har automatisk rettighed til at booke og afvikle test.  
Fra januar 2016 har skoleleder automatisk adgang til at se alle elevers testresultater. 

2.3.1 Administration af brugere 

 

 

 

Administratoren tildeler rettigheder til skolens medarbejdere. 
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Alle medarbejdere kan tildeles rettighed til at booke og afvikle test. 

Medarbejdere med funktionskoden Lærer kan tildeles rettighed til elevresultater 

Obs: Alle lærere, der har rollen Skoleledelse, har automatisk rettighed til alle elevresul-
tater. 

2.3.2 Medarbejderes rettighed til booking og testafvikling 

 
 

 
 

� Klik på fanen Lærer, Pædagogisk personale eller TAP for at vælge brugerkategori 

� I kolonnen Booking eller Testafvikling: Marker rettighed i checkboksen 

 

� Klik på OK-knappen 

Medarbejderen har nu rettighed til funktionen (dvs. booking eller testafvikling). 
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2.3.3 Lærernes rettighed til elevresultater 

Administratoren kan danne sig et overblik over den enkelte lærers rettighed til: 

• Test 

• Antal elever pr. test 

• Delvise rettigheder  
Der er sat udråbstegn i denne kolonne, hvis en bruger ikke har rettighed til at se 
testresultater for samtlige elever i en klasse. Denne situation kan fx opstå, hvis der 
er kommet en ny elev ind i klassen. 

 

 

Rediger lærers rettighed til elevresultater 

 

� Klik på redigeringsikon 

 

� Klik på knappen Tilføj rettighed til test 
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Vælg test og klasser 

 
 

� I rullemenuen Test vælges den test, læreren skal have rettighed til  

� Vælg klassetrin ved at klikke på det 

� Marker klasse(r), som læreren skal have rettighed til at se resultater for 

� Klik på Næste-knappen (nederst på siden) 

 

 

� Marker de elever, læreren skal have rettighed til. Dette kan evt. gøres ved at sætte 
kryds i Vælg alle. 

� Klik på Gem nederst på siden 
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2.4 Mine rettigheder 

 

Fra menupunktet Mine rettigheder vises en oversigt over medarbejderens rettigheder til 
booking og testafvikling. 

Lærere kan se, hvilke elevers testresultater, der er rettighed til. Desuden fremgår det, 
hvem der er skolens testadministrator(er).  

 
 

 
For at se elever, der er rettighed til: 

� Klik på klassenavn 
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Oversigt over klassens elever og lærers rettighed.  

 
 
Hvis læreren ikke har rettighed til at se resultater for en elev, står der Nej i kolonnen 
Rettighed til at se testresultater (og linjen med elevens navn er farvet grå). 

2.5 Om fritagelse 

De nationale test er adaptive, hvilket vil sige, at de tilpasser sig den enkelte elevs fær-
dighedsniveau. Derfor vil de meningsfuldt kunne gennemføres af langt de fleste elever. 
Der kan dog være elever, som ikke har forudsætninger for at gennemføre testene på en 
sådan måde, at resultaterne kan anvendes fornuftigt i forbindelse med den løbende 
evaluering. Under de obligatoriske test skal disse elever fritages. 

 
Fritagelse sker ud fra følgende fire begrundelser:  

1. Fysisk/psykisk funktionsnedsættelse  

2. Utilstrækkelige danskkundskaber  

3. Fritaget for undervisning i faget  

4. Undervises ikke i faget.  

Det er skolens leder, som efter samråd med eleven og dennes forældre kan fritage ele-
ven for deltagelse i testen. Pædagogisk-psykologisk rådgivning kan inddrages i vurderin-
gen. Skolens leder skal sikre, at elevens udbytte af undervisningen bliver evalueret på en 
anden måde end med de nationale test.  
 
Fritagelse foretages i testsystemet af skoleledelsen.  
 
De nærmere regler om fritagelse findes i bekendtgørelsen om anvendelse af test i folke-
skolen (BEK nr. 1000), som er tilgængelig via www.uvm.dk/nationaletest 
 
 
Bemærk: Hvis en elev er booket til en test, kan eleven ikke fritages i testsystemet. Ele-
ven skal fjernes fra bookingen, førend eleven kan fritages, se afsnittet Rediger booking. 
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2.6 Fritagelse – trin for trin 

 

� I venstremenuen: Klik på Status 

 

 

� Åbn fanen Obligatoriske test 

 

 

� Klik på navnet på den test en elev skal fritages fra 

� Klik på klassen 
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Fritag elev 

 

Ud for eleven: 

� I kolonnen Fritagelse: Klik på Opret 

Vælg begrundelse 

 

� Vælg begrundelse 

� Klik på Opret 

Skoleleder kan redigere og slette fritagelsen 

Lærere kan se, at eleven er fritaget 

 

 
 
 

 
 

 


